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Adfærdskodeks for konkurrencer i DSvU
Dansk Svæveflyver Union har en nul-tolerance politik i relation til enhver form for matchfixing og alle de tilfælde af tilsvarende uetisk adfærd, som også er forbudt efter DIF matchfixing-lovregulativet.
Dansk Svæveflyver Union anerkender og vedkender sig ”Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt” udarbejdet
i et fællesskab mellem DIF og Team Danmark.
Lovregulativet kan læses på www.stopmatchfixing.dk
1.

Generelt:
Alle svæveflyvere har ret til at dyrke en fair konkurrence på vilkår, der betyder:
 at alle har pligt til at yde deres bedste i enhver konkurrence under hensyntagende til sikker flyvning
 at eventuelle konkurrencer afvikles på retfærdig vis
 at udfaldet af konkurrencerne ikke er aftalt på forhånd
 at team eller hold flyvning accepteres, og
 at snyd aldrig accepteres.

2.

Hvad skal du gøre?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

3.

Kend reglerne (både dine rettigheder og dine pligter) og spørg, hvis du er i tvivl
Konkurrer altid for at vinde
Indgå aldrig væddemål om dine egne konkurrencer
Respektér og del ikke insiderinformation
Undgå at involvere dig i enhver form for manipulation af konkurrencer
Del din viden om overtrædelser af reglerne
a) Nationale konkurrencer – kontakt juryen
b) Klubkonkurrencer – kontakt DSvU generalsekretær
c) Termikliga – kontakt DSvU generalsekretær
d) Udlandet – kontakt DSvU generalsekretær
e) Er du i tvivl så kan du kontakte:
DSvU generalsekretær eller
DIF hotlinen på telefon 70 70 70 94 eller e-mail: mail@stopmatchfixing.dk

Behandling af sager:
Foranlediget af matchfixing-lovregulativet er der oprettet to organer i DIF: Matchfixingnævnet og Matchfixingsekretariatet. Det betyder at eventuelle sager om matchfixing og anden uetisk adfærd, der er omfattet
af matchfixing-lovregulativet i henhold til DIFs lovregulativ, behandles af DIF. Anden uetisk adfærd, som
ikke er omfattet af matchfixing-lovregulativet, behandles i Dansk Svæverflyver Union iht. ovenstående
principper.
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4.

Sanktioner:
4.1. Matchfixing og uetisk adfærd som behandles af DIF:
Sanktioner idømmes såfremt Matchfixingsekretariatet kan bevise overfor Matchfixingnævnet, at der
er begået en overtrædelse af reglerne.
DIF kan idømme forskellige sanktioner, så som tidsbestemt eller tidsubestemt udelukkelse, bøde eller anden økonomisk sanktion, fratagelse af præmier og/eller annullering af resultater. Der kan
idømmes en kombination af flere sanktioner, og sanktionerne vil naturligt stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed. Man kan også blive midlertidigt udelukket, mens ens sag bliver undersøgt. De
idømte sanktioner kan appelleres til DIF idrættens højeste appelinstans.
4.2. Anden uetisk adfærd som behandles af DSvU:
Sanktioner idømmes for nationale konkurrencer af konkurrence juryen og øvrige sanktioner af DSvU
Hovedbestyrelse. Sanktionerne vil naturligt stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed. Man
kan også blive midlertidigt udelukket, mens ens sag bliver undersøgt. De idømte sanktioner kan appelleres til DSvU ordens- og amatørudvalg.
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